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„Lilka cud miłości”

Spektakl to obrazki z życia kobiety,
którą rządzi pragnienie miłości. A jeśli
miłość to najlepiej wielka i namiętna.
Oczywiście zakończona ślubem - najlepiej na Wawelu, z biciem w dzwony
i piękną suknią, z orszakiem wspaniałych gości.
Obsada: Krystyna Tkacz, Magdalena
Zawadzka, Joanna Żółkowska, Afrodyta Weselak.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 50-60 zł.

www.kultura.tarnow.pl
Maciejewskim oraz Magdaleną Zawadzką, Joanną Żółkowską i Krystyną Tkacz.
„Aktorki. Portrety“ to czternaście niezapomnianych spotkań z wielkimi diwami sceny i ekranu. W rozmowach
z Łukaszem Maciejewskim najwybitniejsze polskie aktorki zdradzają kulisy swojej kariery, dzielą się trzymanymi dotąd w tajemnicy wspomnieniami, szczerze opowiadają o wzlotach i upadkach.
Książka to zapis niepublikowanych
wcześniej, wyjątkowych rozmów, jakie Łukasz Maciejewski przeprowadził
z każdą z bohaterek. To także niezwykłe świadectwo siły i charyzmy wspaniałych, inspirujących kobiet, które
wywalczyły sobie miejsce w zdominowanym przez mężczyzn świecie
teatru i kina.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1.
Wstęp wolny.

9 stycznia, godz. 11.00

8 stycznia,
około godz. 20.00

„Małe BWA”

„Aktorki. Portrety”
Po spektaklu „Lilka cud miłości”
promocja książki „Aktorki. Portrety”. Spotkanie z autorem Łukaszem

Architektura
Zabierz babcię i dziadka do galerii sztuki!
Warsztaty są adresowane do dziadków i wnuków. Za każdym razem bę-
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dziemy zajmować się innym tematem
i stosować różne materiały plastyczne.
Zajęcia będą możliwością zobaczenia
jak sztuka odbierana jest przez młodszych i starszych widzów oraz podzielenia się swoimi wrażeniami.
Warsztaty odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 11.00.
Prowadzenie: Aleksandra Kubisztal. Czas trwania: 90 minut. Mate r iały za p e w n i a o rg a n i z ato r.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.tarnow.
pl, 606 146 520.
Jeśli dziadkowie nie mogą wziąć
udziału – zapraszamy dzieci z rodzicami lub opiekunami.
BWA w Parku Strzeleckim. Udział bezpłatny.

3

AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta
Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Partie solowe wykonają Iwona Socha - sopran i Rafał Bartmiński - tenor.
W programie najpiękniejsze utwory
Straussów, Lehara, Pucciniego, Verdiego i wielu innych kompozytorów.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 50-60 zł.

9 stycznia, godz. 19.00
III Noworoczny Koncert
Grupy Azoty

9 stycznia, godz.18.00
Roberto (Tito) Cossa „BUNIA”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

9 stycznia, godz.18.00
Koncert Noworoczny
Centrum Sztuki Mościce zaprasza na
Koncert Noworoczny w wykonaniu

Muzyczna podróż w mistrzowskim wykonaniu solistów Iwony Hossy, Marcela Markowskiego i Sinfonii Varsovii pod batutą Krzysztofa Pendereckiego i Jerzego Maksymiuka rozpocznie się Koncertem wiolonczelowym Dymitra Szostakowicza i Symfonią klasyczną D-dur Sergiusza Prokofiewa. Wielu wzruszeń i karnawałowych emocji dostarczą interpretacje
najbardziej rozpoznawalnych utworów Piotra Czajkowskiego, Johanna
Straussa i Charlesa Gounoda.
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Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany na rzecz dzieci autystycznych objętych opieką Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO
w Tarnowie.
Po zakończeniu muzycznej części
wieczoru dla wszystkich darczyńców
uroczysty bankiet, toast noworoczny
i wyjątkowy pokaz sztucznych ogni.
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Bilety: 150 zł

10 stycznia, godz. 15.00
„Pinokio”

www.kultura.tarnow.pl
10 stycznia, godz. 16.00
„Makbet”
Cinemarzenie
Wiedźmy przepowiadają wracającemu z wojennej wyprawy Makbetowi świetlaną przyszłość. Budzące się
w nim ambicje i żądzę władzy podsyca Lady Makbet. Prorocze słowa czarownic spełnią się, ale jego droga na
tron spłynie krwią i okupiona zostanie szaleństwem.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł

10 stycznia, godz. 16.00

Centrum Sztuki Mościce zaprasza na
spektakl dla dzieci Teatru Lalek RABCIO z Rabki Zdroju.
Pinokio na motywach powieści Carla
Collodiego. Zabawna i przejmująca
opowieść o losach drewnianego pajacyka, zręcznie wystruganego przez
starego stolarza Dżepetto. Historia
Carla Collodiego należy do kanonu
klasyki światowej literatury dziecięcej.
Spektakl dla dzieci od 3 lat.
„Pinokio” to opowieść o życiu, o dojrzewaniu, o dorastaniu w nie zawsze
przyjaznym świecie i o miłości nadającej sens ludzkiemu życiu.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 15-18 zł

24. Finał WOŚP
Tego dnia cała Polska zjednoczy się
w 24. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tysiące wolontariuszy wyjdzie na ulice miast, aby pomóc
w zbiórce pieniędzy, które będą przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tarnowski Sztab WOŚP wspólnie z wieloma partnerami przygotował cykl
imprez, które odbędą się przez cały
weekend, począwszy od 9 stycznia,
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a zakończą się koncertem na tarnowskim Rynku.
Podczas rynkowego Finału wystąpią: Hideaway, Sew, Uwaga na
Jeże, Fingers, a gwiazdą wieczóru
będzie zespół 4 Szmery wykonujący największe przeboje legendy hard
rocka AC/DC.
Początek imprezy na Rynku o 16:00,
a o godz. 20:00 cykl występów zakończy się tradycyjnym już światełkiem do nieba.
Rynek. Wstęp wolny.

10 stycznia, godz. 19.00
20 lat Zespołu MONK
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sną jazzowo – popową muzykę a’capella”. Monk powstał w 1995 roku, ale
w obecnym składzie śpiewa od 2001
roku. Zespół tworzą: Marcin Sobczyk,
Grzegorz Ważny, Mirosław Pasek, Tomasz Stec, Piotr Cyz.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 15-20 zł
12,13 stycznia,
godz. 9.00, 11.00
J.Brzechwa. A.Fredro,
M.Konopnicka. J.Tuwim
„Lokomotywa II”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

12 stycznia, godz. 18.00
„Malarstwo po wielkiej zmianie”
Jakub Banasiak

Koncert Jubileuszowy z okazji 20 – lecia istnienia zespołu.
Zespół wokalny MONK to nietypowa
formacja muzyczna. Choć nie używają instrumentów, słuchacze często
mówią o nich, że dobrze „grają”. Swoją twórczość określają jako „współcze-

Jak zmieniało się malarstwo po 1989
roku? I czy ta cezura jest w przypadku tego medium w ogóle istotna? Wykład zaprezentuje polskie malarstwo
ostatnich 30 lat w trzech blokach.
Jakub Banasiak – historyk i krytyk
sztuki, asystent w Katedrze Historii
Sztuki Polskiej Najnowszej na Wydzia-
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le Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP.
Wykład towarzyszy wystawie Jarosława Flicińskiego CASA COSMOS.
HOMEMADE PAINTINGS 2010-2015.
Wśród uczestników wykładu rozlosowane zostaną katalogi wystawy.
BWA w Parku Strzeleckim. Udział bezpłatny.

12 stycznia, godz.18.00
David Harrower „BLACKBIRD”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

14 stycznia, godz. 10.00

najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki oraz zwyczaje świąteczno - noworoczne naszego regionu. Wystąpią wszystkie pokolenia Świerczkowiaków. Śpiewać będą m.in.: Bóg się
rodzi, Z narodzenia Pana, Dnia jednego, Gwiazdko złota, Kolędnicy mili.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 15 zł

15 stycznia, godz. 18.00

David Harrower „BLACKBIRD”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

14 stycznia, godz. 18.00
„Z kolędą u Świerczkowiaków”
Na wieczór pełen zabaw, tańców
i śpiewów zapraszają Świerczkowiacy
i ich goście Grupa Kolędników z Pleśnej. W programie koncertu znajdą się

Julia Holewińska
„KALKSTEIN/CZARNE SŁOŃCE”
Premiera teatralna.
Spektakl powstał w koprodukcji z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie.
Punktem wyjścia dla spektaklu jest historia Ludwika Kalksteina-Stolińskiego - żołnierza Armii Krajowej odznaczonego Krzyżem Walecznych, a następnie współpracownika gestapo odpowiedzialnego za wydanie Niemcom
Stefana Grota-Roweckiego; pisarza
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marynisty – jego książkę wydał w latach pięćdziesiątych „Czytelnik”; scenarzysty – jego słuchowiska emitowało Radio Szczecin, dla telewizji zaś
napisał scenariusz popularnego serialu z gatunku płaszcza i szpady „Czarne chmury”; współpracownika Urzędu Bezpieczeństwa odpowiedzialnego za denuncjację ludzi związanych
z opozycją demokratyczną i Radiem
Wolna Europa. A także badylarza, mitomana, kobieciarza, alkoholika, dwudziestowiecznego anty-Wallenroda.
To opowieść o człowieku, który za
wszelką cenę pragnął sławy i bohaterstwa, a został największym zdrajcą
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w historii polskiego podziemia i powojennej Polski. Jego życie, rozciągnięte niemal na cały XX wiek staje się
dla twórców spektaklu punktem wyjścia do rozważań o Polsce, płynności
takich pojęć jak patriotyzm, ojczyzna,
bohaterstwo czy zdrada.
W sztuce Julii Holewińskiej znajdziemy Polskę z czasów II Wojny Światowej, z okresu komunizmu, ale także
tę z XVII wieku i tę współczesną - za
każdym razem pełną dumy, brawury,
odwagi, ale też zaściankowości, zabobonów, cwaniactwa i zdrad. „Kalkstein/czarne słońce” to podróż bez trzymanki przez polską historię i współczesność pełną pomników i szamba,
przez świat, w którym ideały toczą
walkę z ciemną stroną słońca. UWAGA! W spektaklu wykorzystywany
jest stroboskop.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 35 zł

16,17 stycznia, godz. 18.00
Julia Holewińska
„KALKSTEIN/CZARNE SŁOŃCE”
Spektakl teatralny w koprodukcji z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
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„Imigranci”
Cinemarzenie
Dheepan to tamilski wojownik ze Sri
Lanki. Wojna domowa w jego ojczyźnie dobiega końca, porażka jest już
blisko. Mężczyzna postanawia uciec
i zabrać ze sobą dwie nieznajome kobietę i małą dziewczynkę - z nadzieją, że pomogą mu uzyskać azyl
w Europie.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł

17 stycznia, godz. 18.00
„Między Łóżkami”
Centrum Sztuki Mościce zaprasza na
spektakl w reżyserii Artura Barcisia.
Komedia Norma Fostera składa się
z sześciu epizodów, które przedsta-

www.kultura.tarnow.pl
wiają losy mieszkańców prowincjonalnego miasteczka w Kanadzie. Wyobraźcie sobie, dla przykładu, parę
50-latków godzących się na miłosne
igraszki na antenie radiowej... wyobraźcie sobie włamywaczy: zawodowca i amatora-księgowego w akcji... wyobraźcie sobie starzejącą się
gwiazdę rocka Tommiego Quicka
i zakochaną w nim fankę... wyobraźcie sobie taksówkarza bez zmysłu
orientacji w terenie...Wyobraźcie sobie, że miłość... Nie, nie wyobrażajcie sobie tego wszystkiego. Przyjdźcie do nas i sami zobaczcie spektakl
„Między łóżkami”.
Obsada: Katarzyna Skrzynecka, Artur Barciś, Radosław Pazura, Katarzyna Ankudowicz, Lesław Żurek/
Robert Majewski.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 60-70 zł.

18-29 stycznia, godz. 11.00
Ferie ze sztuką w BWA
Czy wiesz, że zajęcia plastyczne to
jeden z najlepszych sposobów, aby
dziecko uczyło się kreatywności
i zręczności? Właśnie dlatego zapraszamy na ferie ze sztuką w BWA! Podczas zajęć będziemy codziennie zaj-
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mować się innym tematem i stosować
różne materiały plastyczne. Zobaczymy między innymi przykłady niezwykłego wykorzystania koloru w sztuce
i sposobów przedstawiania emocji.
Zajmiemy się oglądaniem ciekawej
architektury i wieloma innymi wątkami. Każde dziecko będzie miało okazję twórczo podziałać.
Tematy:
– poniedziałek – malarstwo, rytm,
kolor
– wtorek – ornament na przedmiotach
– środa – dizajn
– czwartek – emocje w obrazach
– piątek – architektura.
Warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 11.00.
Terminy do wyboru: 18-22 i 25-29
stycznia (program warsztatów pierwszego i drugiego tygodnia jest taki
sam), Wiek uczestników: 5-7 lat. Prowadzenie: Aleksandra Kubisztal. Czas
trwania: ok. 90 minut. Materiały zapewnia organizator.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.tarnow.
pl, 606 146 520.
Podczas gdy uczestnicy będą tworzyć swoje prace, rodzice będą mogli w sali obok poczytać książki z czytelni BWA.
BWA w Parku Strzeleckim. Udział bezpłatny.
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19 stycznia,
godz. 9.00,11.00
Gustaw Herling-Grudziński
„INNY ŚWIAT”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
20,21 stycznia,
godz. 9.00, 11.00
Zinaida Zagner
„POWRÓT KRASNOLUDKÓW”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

21-26 stycznia, godz. 10.00
Autorska Pracownia Plastyczna
TCK zaprasza na warsztaty prowadzone przez artystów plastyków Elżbietę
i Witolda Pazerów pod tytułem „Okno”
czyli szeroko pojęte wyobrażenie tematu okna; widok na zewnątrz, do
wnętrza, odbicie w szybie.
W programie interesujące zajęcia
plastyczne – tworzenie kompozycji
barwnych na szkle, kompozycji pła-
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skich, ażurowych (z kartonu) typu witraż oraz kompozycji w technice kolaż, które pozwolą rozwinąć kreatywność i wyobraźnię kolorystyczną oraz
sprawność manualną. Warsztaty prowadzone będą w dwóch grupach:
Grupa pierwsza 45 zł, 21-23.01 – tematy: „Za oknem zimą ” i ” Przy kominku” – malowanie na szkle, kompozycje
w technice witrażu.
Grupa druga 30 zł, 25-26.01 – temat: „Obrazy wykadrowane” – malowanie na szkle, kompozycje w technice kolaż. Zapisy od 7 stycznia w Biurze
Obsługi TCK. Liczy się kolejność zgłoszeń, a gwarantem miejsca jest wpłata. Liczba miejsc ograniczona.
Pracownia TCK. Rynek 5. Bilety: 30-45 zł

21, 22 stycznia, godz. 18.00
Kabaret NaTenCzas
„Recepta na ból głowy”

Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł
22 stycznia, godz. 17.00
Piotr Liana – spotkanie autorskie
Autor jest farmaceutą z sześcioletnim
stażem i jednocześnie debiutującym

www.kultura.tarnow.pl
pisarzem. Spotkanie będzie połączone z promocją jego książki „Persona
non grata”
Miejska Biblioteka Publiczna, Galeria Niebieska, ul. Krakowska. Wstęp wolny.

22 – 24 stycznia
„Górnolotni”

Festiwal w ramach cyklu podróżniczego „za horyzont domu” od siedmiu lat przyciąga tłumy miłośników
gór i wspinaczki, tych, dla których
sport, pasja, podróże są sensem życia. I w tym roku nie zabraknie wybitnych osobowości, ludzi, którzy przemierzając świat podejmują kolejne
wyzwania. Często zmagają się z żywiołami, ale i własnymi słabościami,
wędrując samotnie lub zdobywając
szczyty związani tą samą liną. Świadectwem niezapomnianych przeżyć
są właśnie historie, które fascynują słuchaczy i przenoszą ich w odległe, nie-
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zwykłe miejsca. Wszystko to w postaci prelekcji i spotkań z „Górnolotnymi” czeka na uczestników tegorocznego festiwalu. Dodatkowo amatorzy turystyki górskiej i sportów ekstremalnych będą mogli zapoznać się
z ciekawymi publikacjami książkowymi, wystawami i filmami.
Gośćmi tegorocznej edycji festiwalu
będą: Steph Davis, Łukasz Supergan, Andrzej Marcisz, Bogumił Słama, Lech Flaczyński, Alfred Sosgórnik, Krystyna Palmowska, Mieczysław Bieniek.
Filmy: „No ski no fun”, „Metanoia”,
„Everest 3D”.
Wystawy: Steph Davis – „My Climbing Life”, Julita Chudko – „Człowiek w górach”.

Mieczysław Bieniek vel Hajer„Góry Kirgistanu na wesoło” /g.18:30
„Jeff Lowe’s Metanoia” – film /g.20:00

22 stycznia – piątek

Norm Foster
„OLD LOVE”

24 stycznia – niedziela
Alfred Sosgórnik „Impresje Himalajskie” /g.15:00
Lech Flaczyński „Himalajskie konfrontacje” /g.16:30
Steph Davis –„Learning to Fly” /g.18:30
Krystyna Palmowska wprowadzenie
do filmu „Everest” 3D /g.20:30
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Karnet na wszystkie wydarzenia 50 zł
Bilety na pojedyncze dni: piątek 15 zł, sobota
20 zł, niedziela 35 zł.

23 stycznia, godz. 18.00

Łukasz Superman „Góry ognia”
Spektakl Teatru im. W. Siemaszkowej
Rzeszów.

Pieszo przez Iran” /g.19:00
No ski no fun – film /g.20:30

23 stycznia – sobota
Andrzej Marcisz„Główna Grań Tatr Wysokich” /g.15:00
Bogumił Słama „Zapomniana wyprawa” /g.16:30
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On jest nią oczarowany od pierwszego
wejrzenia, ona nim – trochę mniej. Ścieżki Buda i Molly krzyżują się co jakiś czas,
jednak dopiero w momencie pogrzebu
męża Molly ich znajomość może się przerodzić w realny związek. Komedia oczarowuje miłosnymi perypetiami, uwodzi
humorem oraz zadaje istotne pytanie:
czy ludziom w dojrzałym wieku wypada jeszcze myśleć o miłości?
Na miłość nigdy nie jest za późno –
przekonują dojrzali bohaterowie „Old
Love”. Para kochanków potrzebuje aż
ćwierć wieku, by zrozumieć, że nie
może bez siebie żyć!
Obsada: Anna Demczuk, Marek Kępiński
Rezerwacja biletów Fundacja 5P: tel.
515-433-838, (14) 688 32 87, e-mail:
rezerwacja@fundacja5p.pl
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 40- 45 zł

24 stycznia, godz. 18.30

24 stycznia, godz. 16.00

Koncert promujący płytę „JUTRO”
oraz spotkanie z Krzysztofem Jackowskim - najsłynniejszym polskim jasnowidzem. Tarnowski artysta zainspirowany postacią słynnego jasnowidza
stworzył płytę, która prowokuje odbiorców do uświadomienia sobie istnienia alternatywnej rzeczywistości w
opozycji do miałkiego, bezrefleksyjnego modelu życia.

„Moja matka”
Cinemarzenie
Współczesna opowieść o dojrzałej kobiecie, która pod wpływem życiowych
zawirowań odkrywa, co jest dla niej
najważniejsze.
Kino „Marzenie”. Bilety: 12 zł

Michał Książek &
Krzysztof Jackowski
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Do udziału w koncercie Michał zaprosił znakomitych tarnowskich muzyków: Sylwestra Malinowskiego,
Grzegorza Noska, Rafała Łępę, Pawła Hudyke oraz Ewe Judasz.
Po koncercie odbędzie się spotkanie
z Krzysztofem Jackowskim, podczas
którego publiczność, będzie mogła
zadać pytania najsłynniejszemu polskiemu jasnowidzowi.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 35 zł

27-29 stycznia, godz. 10.00
Molier „SKĄPIEC”
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28,29 stycznia, godz.18.00
David Harrower
„BLACKBIRD”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

30 stycznia, godz. 18.00
Molier „SKĄPIEC”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

31 stycznia, godz. 18.00
Koncert Kolęd i Pastorałek
Zespół Pieśni i Tańca „SWOJACY”
z Wierzchosławic.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 15-20zł

31 stycznia, godz. 18.00
„Noc w Wenecji”
Spektakl teatralny.
Teatr im. Ludwika Solskiego, ul. Mickiewicza
4. Bilety: 10-30 zł

Centrum Sztuki Mościce zaprasza na
operetkę w wykonaniu Gliwickiego
Teatru Muzycznego.
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„Wyspa wesołych piratów”

Wenecja… muzyka, radość, piękne
kobiety, karnawał ! Czas, w którym wystarczy założyć maskę, by książę zamienił się miejscem ze sługą, a księżna z pokojówką. Kiedy zatem do Wenecji na karnawał przyjeżdża uwodzicielski Książę Urbino z Caramellem,
swym nadwornym cyrulikiem, nikogo nie dziwi, że blady strach pada na
tamtejszych senatorów, których nie
cieszy perspektywa wystawienia na
próbę wierności własnych żon.
„Noc w Wenecji” to operetka wielkiego Johanna Straussa, wiedeńskiego
mistrza gatunku. W kanonie operetkowych przebojów stałe miejsce zajęła zwłaszcza pochodząca z niej przepiękna serenada Caramella „Zejdź do
gondoli”.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1. Bilety: 80-90 zł

Zapraszamy wszystkich, którzy ferie chcą spędzić z wesołymi piratami.
Między wyprawami po łupy poznamy
m.in. historię piractwa, wykreślimy piracką mapę skarbów, skonstruujemy
szable na hot dogi, armatę na słomki
itp. Z wesołymi piratami nikt nie będzie się nudzić.
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6,
18,20,22,25,27,29 stycznia, godz. 11.0012.00
„Ahoj, przygodo!” – pirackie
warsztaty plastyczne
Na pierwszych w Nowym Roku zajęciach poznamy kilka sposobów wiązania splotów z liny, zaprojektujemy strój pirata, wykonamy ćwiczenia
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zręcznościowe oraz postaramy się dotrzeć do skarbu…
Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul Staszica 6, 29
stycznia 2016 r., godz. 16.00-17.45
Decoupage
warsztaty plastyczne
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Ferie w Filii nr 8
Gry planszowe, cykl czytanek zimowych, kolorowanie, rysowanie, zagadki,
rymowanki. Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem instytucji bibliotecznych.
Filia nr 8, ul. Traugutta 1, wtorki, czwartki,
godz. 10.00-12.00
„Kolażowe inspiracje”

W programie wykonanie malarskiego decoupage na deskach. Zajęcia
dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Filia nr 1, ul. Gumniska 28, od poniedziałku do
piątku, godz. 15.00 – 17.30, tel. 14 688 80 29
„W krainie zimy”
Zajęcia literacko-plastyczne. Dzieci
wysłuchają wierszy i opowiadań o tematyce zimowej oraz wykonają prace
plastyczne na podstawie przeczytanych tekstów.
Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, wtorki, czwartki
godz. 11.00-12.00

Wycinanie, wydzieranie, dopasowywanie – twórcze zabawy, w wyniku
których powstaną bardzo różnorodne i bogate plastycznie prace. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku
powyżej siedmiu lat.
Filia nr 9, ul. Krzyska 116 od wtorku do piątku, w godz. 11-13
„Urodziny u rodziny!”
Warsztaty kreatywności polegające
na wykonaniu oryginalnych kartek
urodzinowych.
Filia nr 18, ul. Romanowicza 38B, wtorki i czwartki godz.: 11.00 – 12.00 (tel.:14
656 09 58)
Informujemy, że terminarz wydarzeń może
ulec zmianie. Prosimy weryfikować wydarzenia na stronach organizatorów, na
www.kultura.tarnow.pl i na afiszach.
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